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Εργατική Πρωτομαγιά στο Σύνταγμα

Εργατική Πρωτομαγιά στο Σύνταγμα

Μ' αγώνες κερδίζουμε τα δικαιώματά μας

Για μια άλλη κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση 
ανθρώπου από άνθρωπο

πρόσβαση στα κοινωνικά 
αγαθά απ’ όλους

κανένας διαχωρισμός
των εργαζομένων σε

δημόσιους και ιδιωτικούς
Έλληνες και ξένους 

η κρατική τρομοκρατία 
και καταστολή δεν θα 
περάσουν

Για μια ζωή χωρίς φτώχεια και εξαθλίωση



Η Εργατική Πρωτομαγιά είναι απεργία

 Η Πρωτομαγιά καθιερώθηκε σαν μέρα των 
εργαζομένων με αφορμή την αιματοβαμμένη 
εξέγερση των αμερικανών εργατών στην 
πλατεία Χεϊμάρκετ, στο Σικάγο το 1886, που 
είχε ως κεντρικό της αίτημα την καθιέρωση του 
8ώρου.
 Είναι η συμπύκνωση των μεγάλων εργατικών 
αγώνων που δόθηκαν όλα αυτά τα χρόνια, των 
κατακτήσεων που κερδήθηκαν με αίμα 
χιλιάδων εργατών σε όλα τα μήκη και τα πλάτη 
της Γης.
 Είναι η συμπύκνωση χιλιάδων Πρωτομαγιών, όπως του ’36 στη Θεσσαλονίκη, όπου 
οι καπνεργάτες διαδήλωσαν ενάντια στην ανέχεια, την εξαθλίωση και την 
εντατικοποίηση της δουλειάς και το πλήρωσαν με βαρύ φόρο αίματος. Όπως η 
Πρωτομαγιά του ’44, με την εκτέλεση 200 κομμουνιστών αγωνιστών στο 
Σκοπευτήριο της Καισαριανής από το γερμανικό στρατό κατοχής.
 Όλα αυτά θέλουν να εξαφανίσουν τα ξένα και ντόπια αφεντικά και η κυβέρνησή 
τους, ακόμα και “μεταθέτοντας” την φετινή Πρωτομαγιά και διασπώντας τους 
εργαζόμενους ιδιωτικού και δημόσιου, για να μην εκφραστεί μαζικά και μαχητικά η 
αντίθεσή μας στην επίθεση που δεχόμαστε.
  Εμείς οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι απολυμένοι, οι απλήρωτοι, οι επισφαλώς 

εργαζόμενοι, οι νέοι, έχουμε όλοι πολλούς 
λόγους για να βγούμε στο δρόμο, αυτή τη μέρα 
σύμβολο για το εργατικό κίνημα.
 Σήμερα επικαλούνται πάλι την κρίση και την 
ύφεση για να επιβάλλουν νέα, ακόμη πιο 
σκληρά μέτρα. Νέοι φόροι, εργασία χωρίς 
δικαιώματα (αν βρεθεί), μειώσεις συντάξεων, 
κατακόρυφη μείωση στη χρηματοδότηση 
όλων των κοινωνικών δομών .
 Προωθούν το διαχωρισμό και τη διάσπαση 
μεταξύ των εργαζομένων σε δημόσιους και 
ιδιωτικούς, σε νέους και παλιούς, σε εκ 
περιτροπής και σταθερής (ας πούμε) εργασίας, 

ακριβώς για να μπορούν να χειρίζονται και τους δύο και 
ως προς την τιμή πώλησης της εργατικής τους 
δύναμης, και ως προς την καταπάτηση των 
ασφαλιστικών δικαιωμάτων τους και δημιουργώντας 
συνθήκες που καθιστούν δύσκολη τη συλλογική 
οργάνωση, τη συνδικαλιστική διεκδίκηση και πάλη. Για 
να χρησιμοποιούν, με τον πιο ανελέητο τρόπο, και τη 
στρατιά των ανέργων, όσο δεν την έχουν εκβιαστικά 
στην ομηρία μιας ζωής με επιδόματα και με κοινωνικές 
ελεημοσύνες.

 Η ανάπτυξη που επικαλείται η 
κυβέρνηση φαίνεται ότι θα γίνει 
με όρους Μανωλάδας.
 Εκεί όπου η διεκδίκηση των 
δεδουλευμένων των μεταναστών 
εργατών γης πνίγηκε στο αίμα. Η 
δολοφονική επίθεση εναντίον 
τους από τους μπράβους των 
νέων τσιφλικάδων δεν αφορά 
μόνον τους μετανάστες εργάτες, 
που δέχονται την πιο ληστρική 
εκμετάλλευση και την πιο άγρια 
φασιστική και ρατσιστική βία. 
Στοχεύει και σε όλη την εργατική 
τάξη και τους εργαζόμενους.  
 Μαρτυρά πως το κεφάλαιο και η εργοδοσία επιβάλλουν, πλέον, τη “ρύθμιση” του 
εργατικού μισθού με συνθήκες εξαθλιωμένης διαβίωσης, με βία και τρομοκρατία, για 
να 'χουν αυτοί μεγαλύτερα ποσοστά κέρδους. Προβάλλει σκηνές από το μέλλον, 
αφού στις Ειδικές Οικονομικές Ζώνες που ετοιμάζουν, τα εργασιακά δικαιώματα και οι 
συλλογικές διεκδικήσεις θα απαγορεύονται, και όσοι δουλεύουν θα αμείβονται... 
φιλώντας  το χέρι που τους ταΐζει ένα κομμάτι ψωμί.
 Έχουμε πολλούς λόγους λοιπόν να βρούμε τον κοινό βηματισμό μας στο δρόμο του 
αγώνα, της συλλογικής αντίστασης και διεκδίκησης, της αυτοοργάνωσης και της 
αλληλεγγύης. 
 Κανένας εργαζόμενος ή άνεργος μόνος απέναντι στους εκβιασμούς και τις ορέξεις 
του ξένου και ντόπιου κεφαλαίου, των κυβερνήσεών τους και των μηχανισμών τους.
 Αγωνιζόμαστε για το δικαίωμα στη αξιοπρεπή ζωή και στη δουλειά με δικαιώματα 
και ελευθερίες. Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα στη διαδήλωση και στην απεργία, τα 
δημοκρατικά δικαιώματα και τις ελευθερίας των εργαζομένων και της νεολαίας. 
Μπορεί να γίνει κοινή υπόθεση όλων των κλάδων των εργαζομένων και των ανέργων 
ο αγώνας ενάντια στις απολύσεις, η στήριξη των ανέργων και η εξασφάλιση για όλους 
όρων διαβίωσης που να καλύ- 
πτουν το κόστος της ζωής, η 
κοινωνική ασφάλιση και η 
δωρεάν και χωρίς προϋποθέ- 
σεις περίθαλψη,  και πρόσβαση 
στα κοινωνικά αγαθά απ’ όλους. 
Κανένας διαχωρισμός των εργα- 
ζομένων σε Έλληνες και ξένους, 
“νόμιμους” και “παράνομους”. 
Ίδια δικαιώματα για όλους τους 
εργαζόμενους. Να οργανώσουμε 
την πάλη μας στις γειτονιές και 
στους χώρους δουλειάς ενάντια 
στη φασιστικοποίηση της ζωής.

Σικάγο 1886 - πλατεία Χεϊμάρκετ
Με κεντρικό αίτημα της συγκέντρωσης 
η καθιέρωση του 8ώρου.

Πρωτομαγιά του ‘36 στη Θεσ/νίκη.
Μάνα θρηνεί τον νεκρό, από πυρά 
χωροφυλάκων, γιο της.    


